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 وثيقة شرح قانون العمل
كان آخر إصدار لوثيقتنا الخاصة بشرح قانون العمل في أيلول/سبتمبر 

. ونظًرا لحدوث تغيرات في قانون العمل، ستجد آخر التغيرات فيما 2018
 يلي:

 
 بدء العمل

 بيان اليوم الخامس
في غضون خمسة أيام من بدء العمل يجب على جميع العمال تقديم 

 بيان مكتوب به شروط العمل األساسية التالية:

 اسم العامل وصاحب العمل بالكامل. .1
 عنوان صاحب العمل. .2
المدة المتوقعة للعقد في حالة العقد المؤقت أو تاريخ انتهاء العقد إذا  .3

 كان العقد محدد المدة.
 معدل أو طريقة حساب راتب العامل. .4
عدد ساعات العمل لكل عامل التي يتوقعها صاحب العمل بشكل  .5

 مقبول لكل يوم عمل عادي ولكل أسبوع عمل عادي.

باإلضافة إلى ذلك يجب تقديم بيان كامل مكتوب يتضمن شروط 

 العمل خالل شهرين من بدء العمل.

 الحد الوطني األدنى لألجور
 المرتبات واألجور

تم تبسيط معدالت  2019بموجب قانون األحكام المتنوعة للعمال لعام 

عاًما والذين تزيد أعمارهم  18األجور للعمال الذين تقل أعمارهم عن 

لغيت معدالت  18عن 
ُ
عاًما حيث ستتحدد األجور بناًء على العمر. وأ

 رواتب المتدربين.

 أمر العمل الخاص بقطاعات معينة

( الذي يحدد معدالت SE0دخل أمر العمل الخاص بقطاعات معينة )

الرواتب الملزمة قانونًا والشروط واألحكام لقطاع المقاوالت الكهربائية 

 أيلول/سبتمبر 1حيز التنفيذ في 
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 ساعات العمل
 الساعات الصفرية )عقود عمل دون حد أدنى لساعات العمل(

( بحيث يحظر OWTA) 1997تم تعديل قانون تنظيم وقت العمل لعام 

 عقود الساعات الصفرية إال في الحاالت التالية:
 أن يكون العمل ذا طبيعة غير رسمية. ·
 أن يكون أداء العمل في ظروف طارئة ·

كالتي تستخدم في أعمال اإلغاثة قصيرة األجل لتغطية الغياب 

 االعتيادي لصاحب العمل.

 الحد األدنى لألجور في ظروف معينة

سيطبق حد أدنى جديد لألجر عندما ُيستدعى العامل الذي يعمل 

 بعقود الساعات الصفرية ولم يعمل لساعات العمل المتوقعة.

ُيحسب الحد األدنى لألجر على أنه ثالثة أضعاف الحد األدنى للساعة 

ساعة في األجر المحددة وطنيًا لألجر أو ثالثة أضعاف الحد األدنى لل

المحدد في أمر تنظيم العمل )إذا كان موجوًدا لهذا القطاع وطالما ظل 

 ساريًا(.

من ساعات العقد  ٪25احتساب طريقة الدفع الحالية هي )على األقل 

 ساعة( وال تزال سارية بشكل عام. 15أو 

 أحكام ساعات العمل ضمن نطاق زمني محدد
هم أو اتفاق شروط العمل واقع العمال الذين ال يتضمن عادة عقد عمل

الساعات التي يعملون فيها يحق لهم أن يستبدلوا ساعات العمل 
ضمن نطاق زمني محدد بها، حيث إنها تعكس الساعات التي عملوا 

 شهًرا. 12بها بشكل أفضل خالل فترة مرجعية مدتها 
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الجدول التالي يوضح كيفية حساب 
 الساعات المجمعة ذات النطاق:

  
 إلى من النطاق

 ساعات 6 ساعات 3 أ

 ساعة 11 ساعات 6 ب

 ساعة 16  ساعة 11 ج

 ساعة 21 ساعة 16  د

 ساعة 26 ساعة 21 هـ

 ساعة 31 ساعة 26 و

 ساعة 36 ساعة 31 ز

   ساعة أو أكثر 36 ح

 
إذا كنت عاماًل فيجب عليك العمل لدى صاحب العمل لمدة عام على 

 األقل قبل تقديم هذا الطلب.

 اإلجازة السنوية واإلجازات المرضية المعتمدة

من اليوم األول في العمل يحق للعمال الحصول على اإلجازات 

المستحقة حتى لو كانوا في إجازة مرضية معتمدة سواء أكانوا 

ي أو بدوام كامل. إذا كان العامل في إجازة مرضية يعملون بدوام جزئ

معتمدة في نهاية إجازة العام فإن اإلجازة السنوية التي حصل عليها 

 شهًرا. 15ولم يتمكن من أخذها تُرحل ويتاح أخذها في غضون 

 إجازة رعاية األسرة
إن أمهات األطفال الخدَّج المولودين إجازة الوضع والوالدة المبكرة 

خ استحقاقهم لإلجازة بأكثر من أسبوعين لهن الحق في قبل تاري

تمديد إجازة الوضع عن طريق حساب الفرق بين تاريخ ميالد الطفل 

وتاريخ إجازة الوضع التي كان من المقرر أن تبدأ اإلجازة فيها. تبدأ 

إجازة الوضع عادة في موعد ال يتجاوز أسبوعين قبل موعد الوالدة 

 المتوقع.
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إجازة األبوة

26يحق لوالد الطفل أخذ إجازة األبوة لمدة أسبوعين في غضون 

أسبوعا من والدة طفلهما يقدم مبلغ إعانة األبوة لتأهيل آباء األطفال

من قسم العمل والحماية االجتماعية.

إجازة األمومة

أسبوعا 22أسبوعا إلى 18زاد الحد األقصى لمدة إجازة األمومة من 

، وسترتفع المدة المسموح بها مرة2019أيلول/سبتمبر  1اعتبارا من 

. كما زاد عمر2020أيلول/سبتمبر  1أسبوعا اعتبارا من  26أخرى إلى 

عاما. 12أعوام إلى  8الطفل الذي يحق لوالدته أخذ إجازة األمومة من 

بالنسبة للطفل المعاق فال يتغير حد العمر الذي تؤخذ إجازة األمومة

عاما. 16بناء عليه ويظل متاحا حتى سن 

workplacerelations.ie تفضل بزيارة موقعنا على اإلنترنت

للحصول على مزيد من المعلومات المفصلة أو اتصل بخدمة االستعالم

0818م  .80 80 90على رق

WRC_ie@( Twitterللمزيد أيضا تابعونا على تويتر )

2019نشرت الوثيقة في أيلول/سبتمبر 
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 المحتويات
 

 الصفحة   
 

2لمقدمةا  

اماتأصحابالعململخصألل ز  3 ت 

 4 للجنةعالقاتأماكنالعملخدماتالرقابةوالتنفتيش

زن  4 ملخصلسلطاتالمفتشي 

 5 حفظالسجالت

زنال  7 حالةالوظيفيةللموظفي 

 /نالمدةنمحددةعقودموظفينب

زنوكالةنعمال مؤقتي 
 8 

ن  
 10 الموظفينبدوامجزئ 

 10 توظيفالشباب

 13 توظيفالرعايااألجانب

وطنونالبنودال  16 مكتوبةالشر

 18 الدفعواألجور

احاتالعطالت،  19 ،وقتالراحةاالست 

 21 اإلجازةالمحمية

 22 المساواة

 23 اتفاقياتصناعيةمحددة

 24 إنهاءنالخدمة

 25 )التشي    حنمننالعمل(نعننالحاجةنفائض

هامنالمتطلباتقواعد  26 الممارسةوغت 

 27 التنفيذ

ن:ناألوللملحقا  
نقضايانالتوظيفنالمنظماتالت   

ز
  30يمكنناننتساعدنف

نملحقال  
 33 المنشوراتالمفيدة:نالثائز
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المقدمة

توفتمعلوماتمحايدةبشأنطائفةواسعهونالعملاكمأاألهدافالرئيسيةللجنةالعالقاتفنمنبين

ألربابالعملوالموظفينعنطريقالهاتف،كتابة،منخاللموقعهاعلىشبكالعمالةةمنتشيعاتحقوق

.نةاإلنتنتوعنطريقتامجالتوعيةالعامةالمستمرة

ودليلشامللقاحيةوضيوتقدملجنةالعالقاتفيأماكنالعمأليضامجموعةواسعةمنالمنشوراتالت

.ننونالعمالة،العملوالمساواة

.نلتاماتهمبموجبقانونالعملبأالعملنعىلناالمتثالننربابهدفهذاالمنشورإلىمساعدةأي

دارةننشاطنتجارينمعنموظفينعندإقامةأوإ

حكامناألساسيةنبموجبنقانوننبالعملعلىدرايةبعددمناألنربااألجر،يجبأنيكونأيمدفوع

.األيرلنديالةالعم

يدنمننلمزنتتوفرنا.نن العملكامأوقد تم إعداد هذا الدليل الموجز من قبل لجنة عالقات 
www.workplacerelations.ieالموقعننعىلالعمالةننالمعلوماتنحولنحقوق

صال ت ومةنالتابعةنللجنةنأوعنطريقاال معل ونال ن ء عمال خدمةنال ننعىلب 808090الهاتفنالمحىل

0818

.للتشي    عانقانونيايرجىمالحظةأنهذاليستفستن
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 زاماتأربابالعملتاللملخص

 
 .تحملصاحبالعملمسؤوليةضمانحصولموظفيهعلىبعضحقوقالعمالألساسيةي
 

 :وتشمل االلتزامات الرئيسية

 
 


اكالموظفينالذينلديهمإذنللعملداخاللدولة، • نفقطإشر

نببيانن • ز وطنوأحكامنالعمل،خطيللضماننتزويدنالموظفي  نشر

نبيانان • ز نللمدفوعاتنأون"قسيمةنالدفع"،نخطيانإلعطاءنالموظفي 

ندفعنأجورنل • ز نلألجور،للموظفي   
نالقانوئز نالنتقلنعننالحدناألدئز

نلالمتثالنللحدناألقىصنلمتطلباتنأسبوعنالعمل، •

ن • احاتنونلتوفت  اتنالراحةنخاللنساعاتنالعمل،االست  نفت 

نسنويةنمننالعمل،جازةنإإلعطاءن •

نلإلشعارنقبلنإنهاءنالخدمة، • نإلعطاءنمدةنحدنأدئز

ن.نواستحقاقاتهمنمحتفاظنبالسجالتنالمتعلقةنبموظفيهاالن •

 

  
 

الموقععىلقانوننالعمالة،نالعملنوالمساواةندليللمزيدنمننالمعلومات،نيمكنكنتحميلن  

.www.workplacerelations.ie 
  

نقائمةنباألدلةنلحقتردفيالم  
نالمنشورات،نالثائز  

حيةنلمجاالتنوالكتيباتالتوضز

.مالةمحددةنمننقانوننالع

http://www.workplacerelations.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
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للجنةعالقاتأماكنالعملخدماتالرقابة

ننالعملمسؤولةأيضاعتصدمجموعةمنحقوقالعملفيأيرلندامنخاللدائرةالتفتيشكانمألجنةعالقات

ننالعملنبطريقةنعادلةنونزي  هة،نكانمالعالقاتنفيأنلجنةانيعملنمفتشون.نالتابعةلهانونالرقابة

نويقوموننبعملياتنتفتيشنفنجميعنأنحاءنالبلد.ن

ن

،نالةبشأننمخالفاتنمزعومةنلحقوقنالعمنتنشأنعملياتنالتفتيشنهذهننتيجةنللشكاوىنالواردة

نتيجةنلحمالتنتفتيشنمحددةنالهدفنونتيجةنلعملياتنتفتيشنروتينية.فنحالةنالعثورنعىلن

،نفإنناألولويةنالرئيسيةنللمفتشنهنتصحيحنالةعدمناالمتثالنلتشيعاتنحقوقنالعمأدلةنعىلن

إشعاراتنالدفعنالثابتةنون/نأوننفنبعضنالحاالت،نقدنتكوننمسألةناالمتثالنون/نأون.نهذهنالمسألة

نالشوعنفنالمالحقاتنالقضائيةنضدنصاحبنالعملنضورية.ن

ملخصسلطاتالمفتشي

الصالحيات التالية بموجبلديهم ن العمل كامألجنة عالقات مفتشنبصفة عامة 

:التشريعالقانون أو 

للدخولأليمكانفيالوقتالمناسب، •

نلطلبإخراجالسجالت، •

لفحصالسجالت، •

نألخذنسخامن،وإخراجواالحتفاظبالسجالت، •

ن.نلمقابلةوطلبالمعلوماتمنأيشخصذيصلة •

لجنةنعالقاتنأماكننعلىقائمةبالسجالتالتيستتاحلمفتشيلحصولل

.5نفيالصفحة"نحفظالسجالت"ن،انظرالقسمالخاصبالعمل

ن:نعىلللجنةنعالقاتنأماكننالعملنيمكناالتصالبخدماتالتفتيشالتابعة

ن(059) 9178800الهاتف:ن

:ن 0818ىل المح تفن 220100الها
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 حفظالسجالت
 

نينساسيةتحددالقائمةالتاليةالسجالتاألن  
حتاجناليهامفتشنعلىأربابالعمالالحتفاظبهاوالتيسيجبالت 

ةثناءلجنةنعالقاتنأماكننالعمألن ن:نالتفتيشفت 

ن

 .نشكلمماثليينالتفتيشأونفسالمعلوماتبتعموعدالنموذجالذيتمإكمالهمعخطاب .1

 

ناإليرادات.ن .2  
 رقمنتسجيلنصاحبنالعملنلدىنمفوضز

 

نذلكناالسمنالكاملقائمةنبجميعنال .3  
ز
نبمانف ز الخدمةنالعامةنالعنواننورقمن،نموظفي 

(.ننالشخصية  
 لكلنموظفن)بدوامنكاملنوبدوامنجزئ 

 

وطنالعملنالمكتوبةنلكلنموظف.ن .4  شر

 

،نتفاصيلنكشوفنالمرتبا .5  
ز
نإلنصاف نذلكنإجمال   

ز
نالساعة،نالعملنناألجرنتن)بمانف  

ز
ف

،نالخصومات،نال  
ز
العموالتن،نواألقساطاألخرىوالبدالتننمناوباتاإلضاف

 رسومنالخدمة،نومانإلنذلك(.نمكافآت،نوال

 

.ن .6 ز  دليلنعىلنأننصاحبنالعملنقدنقدمنكشوفاتنللموظفي 
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زننوظائفلتصنيفن .7 ن.نالموظفي 

 

 عندناالقتضاء،نإنهاءنالخدمة.ن،نوننتواري    خنبدءنالعمل .8

 

نذلكنأوقاتنالبدءنواالنتهاء(.نساعاتن .9  
ز
 العملنلكلنموظفن)بمانف

 

نالذيننتقلنأعمارهمنعنننسجل .10 ز  سنة.نن18الموظفي 

 

.ننلوحينألتفاصيلن .11 ز  ون/نأونمساكننمقدمةنللموظفي 

 

نيتلقاهانكلنموظف.ننةاستحقاقاتنالعطالتنوالعطل .12  
 العامةنالت 

 

زنبالنسبةنللمواطن .13 عملنأونالتصاري    حن،ن1ةیاألوروبنةیمننخارجنالمنطقةناالقتصادني 

نمطلوبة.ني    حنأدلةنعىلنالتصن  غت 

 

يعاتلأينوثائقنالزمةنإلثباتناالمتثالنل .14  حقوقنالعمل.نالمتعلقةبنتشر

ن

اتن قدنتكوننهناكنحاجةنإلنسجالتنإضافيةنوفقانللقطاعن/ناألعمالنالمعنية.نهناكنفت 

ن(.نثنسنواتنالنعادةنثلالحتفاظنبهذهنالسجالت)دنيان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تضم المنطقة االقتصادية األوروبية الدول األعضاء في االتحاد األوروبي مع آيسلندا والنرويج وليختنشتاين1
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زنالحالة   الوظيفيةللموظفي 
 

نإمانشخاصابتشغيلنأأربابنالعملننقومي  
ز
عقد )اي  خدماتللعقودأوننعقودخدمةف

نالموظفنالذينيعملنبموجبنعقدنخدمةنإالنموظفا،ن.(المتعاقد مع العميل النيعتتر

نيحميهن يعاتنالعملوبالتال  ؛نفإننالمتعاقدنالمستقلنأونالشخصنمجموعةنكاملةنمننتشر

العملننريهنعقدنللخدماتنمعنالطرفنالذينيجالذينيعملنلحسابهنالخاصنسيكوننل

ن.نمنناجله

ن

نب ز نعقدنالخدمة،نمننناحية،نوعقدنإننالتميت  ز نواضحنخدمات،نمننناحيةنأخرى،نللي  غت 

نبعضناألحياننولكنننوعنالعقدنالذينينخرطنفيهنالشخصنيمكننأننيكوننلهنآثارن  
ز
ف

نمسائلنمثلن  
ز
ةنعىلنكلنمننصاحبنالعملنوالموظفنف يعاتنالمتعلقةنخطت  التشر

نيتعرضنلهانأفرادنالالعمالة،نبحمايةن  
شعب،نالمسؤوليةنالقانونيةنعنناإلصاباتنالت 

ائبنوا  .نلرعايةناالجتماعيةالصز

ن

ناالطالعنعىل ن:نلمزيدنمننالمعلومات،نيرجر

،نونالذينيمكنن(العمالحر) مدونةقواعدالممارساتلتحديدالحالةالوظيفيةأوالتوظيفالذاتي

 www.revenue.ie.تحميلهنمننالموقعن

 

نتفصنإذانکنتنبحاجةنإل زنحولنتأمنالنیمعلوماتنأکتر نیوالعملنالحر،ننلعمالةاني  نرجر

 االتصالنب:ن

ScopeSection 

DepartmentofEmployment Affairs and 

SocialProtection  

Ground Floor 

GandonHouse 

AmiensStreet  

Dublin1. 

Telephone:(01)6732585  

Email:scope@welfare.ie 

mailto:scope@welfare.ie


 8 

 

 عمال/  موظفونبعقودمحددةالمدة

 مؤقتونوكالة
 

ن  
كاتإلىاالستعانةبموظفينبدوامجزئ  ،موظفينباعتماداعلىاحتياجاتالعمل،قدتحتاجالشر

زنوكالةأوعمالعقودمحددةالمدة ن.نمؤقتي 

ن

الموظفبعقدمحددالمدةهوالشخصالذييعملبموجبعق: الموظفونبعقودمحددةالمدة

وعمعينأون استمراريةعقالذيديتضمنتاريخبدأوإنهاءمحددينأوالذييعملللقيامبمهمةأومشر

نتوافرنمرهونابحدثمعينمثليكونده ن.نالتموياللمستمرمنمصدرخارجر 

ن

اليمكنمعاملةالموظفينالمعينينبعقودمحددةاألجلبطريقةأقلمالءمةمنالموظفينالدائمي

،بخالفتلكالمتعلقةب ز يعاتحمايةالموظفي  وطالتوظيفوجميعتشر نالمماثلينفيمايتعلقبشر

بعقودمحددةالمدةبالطريقةنفسهاالتالفصاللتعسفيفيظروفمعينة،تنطبقعلىالموظفين

.نيتنطبقعلىالموظفالدائم

إمعاملةأقلتفضيالمنالموظفالدائمفينالمعينينبعقودمحددةالمدةواليجوزمعاملةالموظ

رموضوعيل ن.نهذهالمعاملةالعندمايكونهناكمتر
 

مسىم .ناليمكنللموظفينالبقاءعلىسلسلةعقودمحددةالمدةإلىأجلغت 

ن2003نتموزنن14نإذااستحقالموظفالذيبدأعملهقبل

ن  
ز
نثالثسنواتمنالخدمةالمتواصلةكموظفمحددالمدة،عندمايأتيعقدالموظفهذاللتجديدف

ن2003نتموزنن14

اليمكنأنيكونهذاالتجديدعلىأسا.أوبعده،اليمكنمنحالموظفإالعقدامحددامحدداآخر

نمننسنةنواحدة.ننس محددنالمدةنأكتر

محددةبعدذلك،إذاأرادصاحبالعمألنيستمرالموظف،يجبأنيكونعلىأساسع ن.نقدلمدةغت 

ن

نللإذانكانن  
ز
أونبعدهنن2003تموزنن14موظفنالذينبدأنالعملنعىلنأساسنمحددنالمدةنف

نةالمدةنعقديننمحدد بعدن.النتتجاوزنمدةنالعقودنمجتمعةنأرب  عنسنواتفيجبنانن،نأونأكتر

ذلك،نإذانأرادنصاحبنالعملنأننيستمرنالموظف،نيجبنأننيكوننعىلنأساسنعقدنلمدةن

نمحددة.ن  غت 
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العاملن: عمااللوكالةالمؤقتون

جلشزبموجبهتكليفالفردبالعملألنالوكالةهوفرديوظفمنقبلوكالةتوظيفبموجبعقدعمليجونب

افه وكالةالتوظيفوتحتإشر  .خصآخرغت 

 

ينصالقانونعلىوجوبمعاملةجميعالعاملينالمؤقتينفيالوكاالتمعاملةمتساويةمعالعمااللذيني

ن ةفيمايتعلقبمايىل 
ن:نستأجرهمالمستأجرمباشر

 
 

نالدفع، •

 وقتالعمل، •

اتالراحة، •  فت 

اتالراحةخالليومالعمل، •  فت 

• ،  عملليىل 

• ،  
ز
 عمإلضاف

 اإلجازةالسنوية،أو •

ن.نإجازاترسمية •



  
 

 
 

نعمااللمستأجرينالمعمتساويةإمكانيةونالمؤقتعمالنالوكالةنكوننلجبنأننيكماي  
فز

أونالمرافقنالمماثلة،نأونخدماتننمطعم،نالمرافقنمثلنرعايةناألطفالالإلىالوصولن

نالنقل.ن

ن

نتنشأنفيهانوظيفةنشاغرةنمعن  
نالحاالتنالت   

ز
،نيجبنعىلنلوكالةباعاملنللمستأجرنالف

نالوقإبالغنأينعاملنموظفيه،نالمستأجر،نعندنإبالغن  
ز
نالوكالةنيكوننف  

ز
نمكلفانف تنالحال 

ننالوظيفةنالشاغرةنلغرضنالسماحنلعاملنالوكالةنبتقديمنطلبنعبالعملنمننأجله،ن

نللحصولنعىلنهذانالمنصب.ن

ن

فيمانيتعلقنباتخاذنأينترتيبننالنيمكننلوكالةنالتوظيفنأننتفرضنرسومانعىلنالفردن

 ذلكنالفرد.نتوظيفاونتشغيلنل
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  ال
 
نموظفينبدوامجزئ

 
ن.الموظفبدوامجزئيهوشخصيعمللساعاتأقلمنموظفبدوامكامليقومبنفسالنوعمنالعمل

ن

اليجوزمعاملةالموظفبدوامجزئيمعاملةأقلتفضيالمنالموظفبدوامكاملفيمايتعلقبأي
يعاتحمايةالموظفينعلىالموظفينبدوامجز وطالتوظيف،وتنطبقجميعتشر طمنشر شر

.نئيبالطريقةنفسهاالمطبقةعلىالموظفينبدوامكامل

إالعندمايكونموظفبدوامكاملالمنمعاملةأقلتفضيالناليجوزمعاملةالموظفبدوامجزئي

.بررموضوعيلهذهالمعاملةهناكم  
 

 
 

 توظيفالشباب
 

 قانونحمايةالشبابلعاميهدف

تعليمهمخالاللسنةالدراساليعرضالعملهانمنإلىحمايةصحةالعمااللشباب،وضمان1996

اتالراحةوأقصىساعاتالعمل،ويحظرتشونالحداألدنىلسنالعمل،ونويحددالقان.يةللخطر فت 

ن.نفيوقتمتأخرمنالليلللعملسنةن18نغيلمنتقألعمارهمعن

ن18نكمايجبعلىأصحابالعمالالحتفاظبسجالتمحددةلهؤالءالعمااللذينتقألعمارهمعن

.نسنة

ة معذلكيمكنتشغيألوتوظيفذون.نبشكلعام،يحظرالقانونتشغيالألطفالدونسنالسادسةعشر

 :نسنةن15نونن14نيسن

 

 خالاللعطاللمدرسية، •

• ،  بدوامجزئيخالاللفصاللدراس 

ةكجزءمن • حيثاليكونالعملضاراعلىسالمتهمأونبعملمعتمدةأوبرنامجتعليميختر

ن.نصحتهمأوتنميتهم
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(نسنةن16ندونسن)نيمكنتشغيالألطفال

بسالمتهم،صحتهم،أوتنميتهموالن فياألعمااللثقافية،الفنية،الرياضيةأواإلعالنيةالتيالتصز

تتعارضمعحضورهمفيالمدرسة،التوجيهالمهنيأوبرامجالتدريبأوالقدرةعلىاالستفادةمنالت

.نعليماتالواردة

المشاريعواالبتكاراألعمال،صادرعنوزيترخيصولتحقيقذلكيجبالحصولعلىاإلذنعنطريق

 .ر

 

خيصعادةإعالناتتلفزيونية،أفالمأوأداء يكوننوعاألنشطةالتيتقدمفيهاطلباتالحصولعلىالت 

.نمشحييتطلبوجودطفل

وطالعامةالمتعلقةبموافق وطالتييمكنبموجبهاتوظيفاألطفال،مثاللشر تحددالرخصةالشر

اتالراحةالمناسبةلكلمجموعة بية،وأقصىمدةعملوأقصفت  افوالت  ينب.نةالوالدين،ترتيباتاإلشر

خيصقبلغيعل ن.نيوماعلىاألقلمنبدءالعملن21نىصاحبالعمألنيقدمطلباخطياللحصولعلىت 

 

 



 12 

ن:وينبغيتقديمالطلباتإل

 
EmploymentofYoungPersonsLicensingSection, 

TheWorkplaceRelationsCommission 

O’BrienRoad,Carlow. 

Telephone(059)9178800 
 

 
يألوتحمياللوثائقالتاليةمنالموقع ز ن:يمكنتتز

www.workplacerelations.ie 

 

 

 
ن،ن1996نحمايةالشبابلعامل(نالعمل)نموذجطلبقانون •

 

ن1996نلعاملحمايةالشباب(نالعمل)نمذكرةقانون •

خيصبموجبالمادةبشأن نرخصةمشح،(2)3نتوظيفطفلبت 

ن

ن1996نلحمايةالشبابلعام(نالعمل)نمذكرةقانون •

خيصبموجبالمادة  تلفزيون،ن/نرخصةسينمان(ن2)3نبشأنتوظيفطفلبت 
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 األجانبرعاياتوظيفال

 
القحقوقالعمالةوالحمايةيحقللمواطنيناألجانبالذينيعملونبصورةقانونيةفيأيرلنداالتمتعبكامل

ن.انونيةبالطريقةنفسهاالتييتمتعبهاالعامالأليرلندي

 
يتطلبمواطنمنخارجالمنطقةاالقتصاديةاألوروبية،باستثناءالحاالتالمبينةأدناه،الح

نصولعلىتصيحعملللعملفيأيرلندان

أيسلنداواامعوتضمالمنطقةاالقتصاديةاألوروبيةالدوالألعضاءفياالتحاداألوروبيمع)

ويجوليختنشتاين وتجدراإلشارةإلىأنهبموجبقوانينتصاريحالعمالنهاجريمةلكلمن.(لتز

عملوالموظفإذاكانمواطنمنخارجالمنطقةاالقتصاديةاألوروبيةيعملبدونتصيصاحبال

.نحعملمناسبأوإذنآخرللعمل

ن.نواليمكنلحامليتصاريحالعمألنيعملواإاللصالحصاحبالعماللمذكورفيالتصي    ح
 

 

 

إذاتوقفصاحبتصيحالعملأليسببمناألسبابعنالعملمنقبلصاحبالعماللمذكورفيالتصيح

ةشيانالتصي    ح،يجبإعادةالتصيحاألصليوالنسخةالمعتمدةفوراإلىوزارةاألعمال،ا خاللفت 

ن.لمشاريعواالبتكار
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األعضاءفيالمنطقةاالقتصاديةاألوروبيةالذيناليحتاجون إلىتصاريحيشملمواطنواالدولغت 

ن:العملهؤالءمنلديه

 

 
/نناإلذنبالبقاءكزوجأومعاللمواطنإيرلندي •

 المنطقةاالقتصاديةاألوروبية،

ن

نوالدةلمواطنأيرلندي،ن/ناإلذنبالبقاءكوالدن •

 
نإقامةمؤقتةللبقاءفيالدولةألسبابإنسانية،بعدأنكانمربمرحلةعمليةاللجوء، •

 
نإذنصيحمنوزارةالعدلوالمساواةللبقاءكمقيموموظفافيالدولة، •

 
ن20ناإلذنبأنيبقئفيالدولةكطالبمسجليسمحلهبالعمل •

ةالدوامون اتالعطلة،ن40نساعةخاللفت  نساعةخاللفت 

 
ناإلذنباإلقامةفيالدولةبموجبأحكامقانونالحصاناتوالعالقاتالدبلوماسيةلعام •

ناقيةمعالينللعمل،،وتكليفهمببعثةمنبلدأبرمتمعهالحكومةاتف1967

 
:نالمواطنونالسويشيون •

نوفقاألحكامقانونالمجتمعاتاألوروبيةواالتحادالسويشيلعام
ن2001  

ز
نحزيرانن1ن،الذيدخلبدأشيانةف

تصاريحالعالحاجةليتيححريةتنقاللعمالبينسويشاوأيرلندادونوالذي،2002
ن.نمل

 

 

 

 
 

 

 :ملحوظة

ن.التسمحتلقائياللشخصبالعملفيالدولة(نPPS)نأنحيازةرقمالخدمةالعامةالشخصية
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: معلوماتلالتصال

EmploymentPermitsSection

DepartmentofBusiness EnterpriseandInnovation

DavittHouse

65aAdelaideRoad

Dublin2

Lo-Call:0818808090*

م* رقا مأ خدا است مفروضةعلى ل سعارا حظأناأل تصال)ن0818نال (نالمحىلنناال

ن.قدتختلفبينمختلفمقدميالخدمات

ن

تصالنتصاري    حنالعملنمننقبلنلجنةنعناالستفساراتنالهاتفيةنلمركزناسيتمنالتعاملنم

نننالعمل.نكانمأعالقاتن

ن

قديمنللحصولنتصي    حنالعملنومتطلباتنالتحولنكمانتتوفرنمعلوماتن

dbei.iewww.:نعىلعليه

عملنلطلباتنالحصولنعىلنتصي    حناليمكننأيضانالتحققنمننالحالةنالراهنةن

نذلكنالموقع.ننمنعننحالةنالتحديثنعتناإلنتنتنباستخدامنمرفقناالستفسارن

هوشخصيقوم،لفتةمحدودة،بعملهفيدولةعضوفياالتلمرسلالعامال: العاملونالمرسلون

تطلبإدارةتوجيهاتعمااللمجتمعاتاألوروبيةالمرس.حاداألوروبيغتالدولةالتييعملفيهاعادة

لونأنتضمنكلدولةعضوأنيكونالعاماللذييتمارسالهالىأراضيهامكفوالبشوطوبنودالعمالل

.نتييكفلهاالموظفونبموجبقانونتلكالدولةالعضون

.نيلزمتقديمنموذجإعالنلجميعالوظائفالمؤقتةللعاملينفيأيرلندامندولةعضوأخرى

:نعالنوعنوانهأوعنوانهاإللكتونيعلىالموقعالتالنويمكناالطالععلىنموذجاإلن

www.workplacerelations.ieن
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وطوال  المكتوبةبنودالشر
 
وطوبنودالعملكت فيحينأنعقدالعماللكاملاليجبأنيكونمكتوبخطيا،إالانهيجبأنتذكربعضشر

وهذهعادةماتشملطريقةحساباألجوروعماإذاكانهناكنظامأجون.ابةخاللشهرينمنبدءالعمل

.نرمرضيةقيدالتشغيألمالن

(.نبالنسبةللموظفینبعقودمحددةالمدة،فإنهیشمألیضافيأيظروفسینتھيعملھم)

وط ن2014نإلن1994نالتوظيفلعام(نمعلومات)نوتنصقوانينشر

وطوبنودتتعلقبعملهمفيغضون علىأنهيتعينعلىصاحبالعمألنيصدرلموظفيهبياناخطيابشر

ن.نشهرينمنبدءالعمل
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ن ن:ويجبأنيتضمنمايىل 

 
ناألسماءالكاملةلصاحبالعملوالموظف، •
 

نعنواننصاحبنالعمل، •
 

نإلنأننالنيوجدنمكاننعملننعندماناننالعمل،نأونمك • ،نبياننيشت  رئيش 
نأماكننمختلفة،لهنباالموظفنمطلوبنأونيسمحن  

ز
نلعملنف

ن

نأونطبيعةنالعمل، •  
نالمسىمنالوظيفز

ن

نتاري    خنبدءنالعمل، •
ن

ن،المتوقعةالعملنمدةنفإذانكاننالعقدنمؤقتا،ن •
ن

نفيهنالعقد،فإذانكاننالعقدنلمدةنمحددة،ن •  التاري    خنالذينينته 
ن

نمعدلناألجرنأونطريقةنحسابناألجر، •
ن

ن •  
ز
نبياننىالحصولنعلالحقنف ةننخط  لمتوسطناألجرنبالساعةنألينفت 

ن،الطلبمرجعيةنبناءنعىلن
ن

نذلك،نناذانمان • نكاننالراتبنأسبوعيانأونشهريانأونغت 
ن

وطنأونال • ،نبنودنالشر  
ز
نذلكنالعملناإلضاف  

ز
 المتعلقةنبساعاتنالعمل،نبمانف

ن

وطنأونال • جازاتنالمتعلقةنباإلجازةنالمدفوعةناألجرن)بخالفناإلننبنودنالشر
ن،المرضيةنالمدفوعةناألجر(

ن

وطنأونال • نالمتعلقةنبالعجزنعننالعملنبسببنالمرضنأوناإلصابة،نبنودنالشر
ن

وطنأونال • ن،عدنالتقانونأنظمةنالمتعلقةنبالمعاشاتنالتقاعديةننبنودنالشر
ن

اتناإلخ • اتناإلنفت  نار،خططارنأونالطريقةنلتحديدنفت 
ن

وطن • نالعمل.نإشارةنإلنأيناتفاقاتنجماعيةنتؤثرنعىلنشر
 

 

  

نعىلننقلنالتنصلوائح:ضماناتنقل ال ز نللمجتمعات(نضمانات)حمايةنالموظفي 

ن2003نلعاماألوروبيةن

علىأنحقوقوواجباتصاحبالعمالألصليستنقإللىصاحبالعماللجديدفيحالةنقاللعمألوجزن
وطوالي.نءمنالعمل المتفقعليهافيأياتفاقجماعيعبنودجبعلىصاحبالعماللجديدمراعاةالشر

ن وطالمطبقةعلىصاحبالعمالألصىل 
.نلىنفسالشر
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 الدفعواألجور
 

ةفيأيرلنداأني: لحداألدنىالوطنيلألجور  نتقاضوانيحقللعمااللبالغينذويالختر الحدناألدئز

نالساعةنجرنلألن  
ز
نذلكنأولئكنمعذلك،هناكبعضاالستثناءاتمنالحداألدنىلألجور،.نف  

ز
بمانف

ةنوالمتدربونأولئكنالذيننهمندوننالثام،نقبلناقارب  هميوظفوننمننالذينن ن.نةنعشر
 

نيمكنأيضاتحديدالحداألدنى  
نأوامرنتنظيمنلصناعاتأوقلألجورنالقانوئز  

ز
طاعاتنمعينةنف

ننعملوأوامرنال(نREAs)لمسجلالاتفاقاتنالعم،ن(EROs)نملالع ن.ن(SEOs)القطاع 

ن

نالوطنيةنالدنيان ز ويمكنناالطالعنعىلنتفاصيلنالمعدالتنالدنيانالحالية،نبموجبنالقواني 

الموقعننعىل SEOsوننREAs،نEROsونبموجبنلألجورن

:ن ن.نwww.workplacerelations.ieالتال 

 
 

سيمةندفعنمعنكلندفعةنمنناألجور.نيحقلجميعالموظفينالحصولعلىقالدفع:  قسيمة

نهذتأنننجبي ز نهنالقسيمةنبي  قطاعات(نوطبيعةنوكميةننستاألجرقبالال)ناألجراإلجمال 

ن.استقطاعكلن
 

 :نالتاليةمنأجرالموظفستقطاعاتيسمحلصاحبالعملبإجراءاالن: ستقطاعاتاال 

 

 
نأياستقطاعمطلوبأومرخصبهقانونا •
ن،(PRSIأوPAYEعلىسبياللمثال)نن

 

اكاتالمعاشالتقاعدي،أون)نيخولهعقدالموظفاستقطاعأي• زنمثالشت  ،(نقصمعي 

  
 

نعلىسبياللم)نيتماالتفاقعليهخطيامقدمامنقباللموظفاستطاعأي•  
ز
اكنف ثالناالشت 

،ن نالصح  ز نالتأمي  اكفيعضويةالنادياالجتماع   (.نالرياضةواالشت 
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احات،وقتالراحة  العطالت،االستر
 

.نيجبعلىأصحابالعملضمانحصواللموظفينعلىالراحةالكافية

ن1997نيحددقانونتنظيموقتالعمللعام

اتالراحةاليوميةواألسبوعية،اإلجازاتالسنوية،وا القواعدالتيتنظمساعاتالعماللقصوى،فت 

ن.ستحقاقاتالعطالتالرسمية

 
أسبوعننفيمتوسطفيهنالحداألقصىللموظفالذييجبأنيعمل: الحداألقصىألسبوعالعمل

.نينبغيحسابمتوسطأسبوعالعملهذاعلىمدىأربعةأشهرنساعة.نن48هوننالعمل

ةالمتوسطة أنهناكبعضاالستثناءاتفيهذهالفت   .غت 

 
؛: االستراحات ز  يحقللموظفي 

 
ةراحةيوميةمن • نساعة،ن24نساعةمتتاليةكلن11نفت 

 

ةنراحةنأسبوعيةنمنن • ساعةنمتتاليةنكلنسبعةنأيام،نن24فت 

ةنراحةنيومية،نوراء نفت 

ن

احةن • ن،اتنوننصفساعأربع لمدةندقيقةنبعدنالعملنن15است 

ن

احةنلمدةن •  ستنساعات.نلمدةندقيقةنبعدنالعملنن30است 
 

 

اتالراحة  .اليوجدأياستحقاققانونيللدفعمقابلفتر

 
بشكلنعامنالحصولنينإذالميكنقدتمتضمينهابالفعلفيمعدالألجر،يحقللموظف: أياماألحد 

نبعض.نإجازةمدفوعةاألجرنبدلنمقاباللعمليوماألحدأونعالوةعلى  
ز
الصناعات،نيمكنننف

نعملنوأوامرنالن(EROs)نلأوامرنتنظيمنالعم،ن(REAs)المسجلنعملالتفاقاتنال نالقطاع 

(SEOsنأننتوفرنراحةنإضافيةنون/نأوناستحقاقاتندفعن)اتنييومناألحدن)انظرنقسمناتفاقل

 الصناعةنالمحددة(.ن
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ن.نيتمالحصولعلىاستحقاقاتالعطالتمنتاريخبدءالعمل:نالعطالتواألعيادالرسمية

 

.نأسابيععملمدفوعةاألجرالسنويلكإلجازةن4نالحداألدنىلإلجازةالسنويةهون

.نمعذلك،تستحقاإلجازةالسنويةعلىأساسالوقتالذييعملفيهالموظف

.نعلىإجازةسنويةمدفوعةاألجرلمدةأسبوعواحدكلثالثةأشهرنبدوامنكامليحصاللموظفون

ن1365نويحصاللموظفونالذينيعملون
إالنإذانكانتنملةمدتهاأربعةأسابيعفيتلكالمرحلة،ساعةفيأيإجازةمعينةعلىإجازةسنويةكا
نفيهانالموظفنالعمل.ن نسنةنإجازةنيغت 

ن
ن8نالحصولعلىإجازةسنويةتتألفمنبدوامنجزئييحقللموظفين

.نأسابيععملفيسنةاإلجازةن4نمدةنأقصاهانمنساعاتالعمل،معمراعاة%

أيضاالحصولعلىتسععطلرسميةخالاللسنة،حيثيجوزلصاحبالعمألنيختارأحينيحقللموظف
 :ندالخياراتاألربعةالتالية

 
 

 لذلك اليوم، أو يوم إجازة مدفوعة األجر •

 إجازة مدفوعة األجر خالل شهر، أو •

 يوم إضافي من اإلجازة السنوية المدفوعة األجر، أو •

 دفع يوم إضافي. •

 

 



 21 

 

 :نوفيمايليالعطاللرسميةالتسعةفيأيرلندان
 

 العطل الرسمية

 (يومرأسالسنةالميالدية)نينايرنن1
 (مارسن17)نعيدالقديسباتريك 
 الفصحعيدثنيناإلن 
 أوألثنينمنمايو 

 أول أثنين من يونيو

 أول أثنين من أغسطس

 آخر أثنين من أكتوبر

نن25)نالكريسمسنعيدالميالدن  (ديسمتر
ديسمبر( 26عيد القديس ستيفن )   

 
ن40نلكييكونالموظفبدوامجزئيمؤهاللعطلةرسمية،يجبعليهأنيعمل

ة ةالخمسةأسابيعالتيتسبقالعطلةالرسميةمباشر  .نساعةعلىاألقلفيفت 

 
إذاكانتالعطلةالرسميةتقعفييوماليعملفيهالموظفعادة،يحقللموظ: الدفعللعطالتالرسمية

 .ناليوملهذانالعاديسبوعيفالحصولعلىخمسأجرهاالن
 

 

 اإلجازةالوقائية
 

زنصحابيتعينعلىأ نالعماللسماحللموظفي 
المؤهلةذاتالصلة،إنوجدت) (نالذينيستوفونالمعايت 
القانونية،مثإلجازةاألمومة،إجازةالصحةوالسالمة،إجازةاوقائيةالالجازاتأالستفادةمنبعضل

،وإجازةمقدميالرعاية  
يع.نلوالدية،إجازةالتبتز نيحددقواعدكالستحقاقعينموهناكتشر

ن. www.workplacerelations.ieعلىالموقعاالطالعنعليهيمكنون

 



 22 

 

 المساواة
 

نالمجاالتنالمتتحظرقوانينالمساواةفيا  
ز
نف ز التدريبنن،بالعملمثالألجرنعلقةلعملنالتميت 

ن  
نالعمل،نالحصولنعىلنالعمل،نالمهتز  

ز
ةنف ،نالختر

ية ز اإلعالناتالتميت  قيةبمافيذلكالتحرشواإليذاءفيالعملونشر ن.الت 

 
عندمايتعلقاألمربنوعالجنس،الحالةالمدنية،الحالةاألشية،الميواللجنسية،الم ز يحظرالتميت 

ة،الجنسية،األصاللعرقيأون ،السن،اإلعاقة،العرق،لونالبشر  
القوميوعضويةالمجتمعتقدالديتز

حل ن.عالمت 

 
،أوامرتنظيمالعمل،اتفاقاتالعماللمسجألواتفاقاتالعماللق يمكناعتبارأيحكمفياتفاقجماع 

علىأيمناألسسالمبينةأعالهالغياوباطال ز ن.طاعييمت 

 
ةفيمايتعلقبالمعاشاتالتقاعديةالمهنيةعلى مباشر ةأوغت  بصورةمباشر ز القانونيأيضاالتميت  منغت 

ن.أيمناألسسالمبينةأعاله
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 اتفاقاتصناعيةمحددة
 

اتفاقاتمحددةتتعلقبعملهموتتناوألجوروظروفعماللمونتغطيهمفيقطاعاتمعينةالموظفون

ن.نظفينفيهذهالقطاعات نوهذهاالتفاقاته 

 

نيصدرهانوزيرناألعمال(نEROs)أوامرتنظيمالعمل -  
وننالت 

كةوتعتمدهامحكمةالعمل؛ حاتلجنةالعماللمشت  نالمشاريعواالبتكاربناءعلىمقت 

ن

حهانفئةن(REAs)نلمسجلةعمالاتنالياتفاقن- نيقت   
ننوعأومجموعةمنالعماألوالنقابات،الت 

لدىنمحكمةننةأصحابنالعملنوالمسجلنيةعمالالنقابةالأونالمعنييننوأصحابالعملالعمالية

ن،نوالعمل

ن

نن- ناتفاقياتالعماللقطاع 

(SEOs)نالتييصدرهاوزيراألعمالوالمشاريعواالبتكاربناءعلىتوصياتمحكمةالعمل. 
 

أونن ERO, REAالنيتعهدأصحابالعملفيالقطاعاتالتيتشملها

SEOوطالعماللمنصوصعليهافياألوامرواالتفاق شر  .اتيبموجبالقانونبدفعاألجوروتوفت 

 
نمتوفرةنعىلالمعمولبهاحالياSEOأونن ERO, REAلناننالمعلوماتنحوال

 www.workplacerelations.ieالموقع:ن
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 إنهاءالخدمة
 

ننصنقانوني: لحداألدنىلإلشعار ا وطنالعملنلإلشعارننالحداألدئز ن1973نلعامونشر

انأننيحصلنأسبوعن13نعلىأنهيحقلكلموظفيعمللدىصاحبالعمللمدةالتقلعنن2005إل

نمنناإلن فضهصاحبالعملشعارنعىلنحدنأدئز .ننقبألنت 

ةبينأسبوعوثمانيةأسابيعوفقالطولمدةالخدمة اوحهذهالفت   .وتت 

 
ن.نيجوزلصاحبالعملوالموظفأنيتفقاعلىالدفعبدالمناإلشعارن

نلإلشعارنالحداألدنىاناستحقاقالموظفمن ن:هوكمايىل 
 

 الحد مدةالخدمة
 
 لإلشعاراألدئ

زن أسبوعاإلىأقلمنعامي   اسبوعاواحدا ثالثةعشر

زن سنتينإلىاقلمنخمسسنوات  اسبوعي 

سنوات  اربعةاسابيع خمسسنواتإلىأقلمنعشر

سنوات سنواتإلىأقلمنخمسةعشر  ستةاسابيع عشر

سنوات منعشر  ثمانيةاسابيع أكتر
 

قبلنصاحبالعملرنخطاأسبوعامعصاحبالعمإلنن13نيتعينعلىالموظفالذيلديهخدمةلمدة

ناسبوعنمن

ةأطول،وفيهذهالحالةيجباستقالته ةنناعطاء،مالميكنهناكعقدعملمكتوبينصعلىفت  فت 

 .ناإلشعارنهذه

 

،نمثلنالفصلنيمكننإنهاء نأوناإلعسارن،نالزيادةنعننالحاجةنعقودنالعملنبطرقنشت 

نأننيكوننأصحابنالعملنعىلندرايةنبالقواعدنالمتعلقةنبإنهاءنالخدمةن.ن)اإلفالس(  
ينبغز

يرنالفصل،نيجبنعىلنصاحبنالعملنأننيظهرنأنهنإمانن نأينمننهذهنالسياقات.نلتتر  
ز
ف

نمنناألسبابنالتالي نة:نكاننناتجانعننواحدنأونأكتر
 

نبه؛يقومتهنأونمؤهالتهنعىلنالعملنالذينكفاء،)أ(نقدرةنالموظف

نسلوكالموظف؛(نب)

ن؛لزيادةنعنناالحتياج)ج(نا

نآخر؛حقيقةن)د(ن  
طنقانوئز نمعنشر

ز
نأنناستمرارنالعملنيتناف

ن)ه(نوجودنأسبابنجوهريةنأخرىنللفصل.ن
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)التشي    ح من العمل( فائضعنالحاجة  
 
ن.تنشأحالةالفائضعناالحتياج،بشكلعام،أينمالمتعدهناكوظيفةولميتماستبدااللشخص

 
بموجبنظامالدفعللفائضعنالحاجة،يحقلجميعالموظفينالمؤهلينالحصولعلىمبلغإجماليمق

.نلتشيحهمنعننالعملجورالقانونيةطوعمناألن

ويحقللموظفالحصولعلىأجرأسبوعينعنكلسنةمنسنواتالخدمة،معإضافةأسبوعمكافأة،رهن

ن600نييبلغابالسقفاألقصىالسائدعلىاألجراألسبوعياإلجماليالذ

ن.نن2005نينايرنن1نأوأعلنعنهافيأوبعدن/ننعنهاونيوروفيمايتعلقبالفوائضأوالزياداتبالعماللمعلن

 
(نأسابيعن104)نةيجبأنيكونللموظفعلىاألقلسنتينمنالخدمةالمستمرن

يشحنأونيجبعلىصاحبالعماللذي.نللفائضعنالعملالقانونيجرنللتأهلللحصولعلىحالةاألن

نعننالموظف  
قانوننالحدنإعطاءإشعارامناسباللموظفوفقالطولمدةالخدمةبموجبيستغتز

نلإلشعارن وطاألدئز ن.نأوعقدالموظفن2005-1973العملنلعامننوشر

 
التشي    حنمعذلك،اليلزماإلشعارعن

ويمكنالقيامبذلكإماباستخداما.العمإلالقبألسبوعينمنانتهاءالخدمةويجبتقديمهخطيامن

حولنالتشي    حنمننأوبإبالغالموظفكتابة(نانظرأدناه)نRP50منالنموذجAلجزء

إلىأنيحصلوافعلياعلىأجوراRP50منالنموذجBيجبعلىالموظفعدمالتوقيععلىالجزء.نالعمل

المشحنمننلمزيدمنالمعلوماتبمافيذلككيفيةحساباستحقاقات.نلفائضعنالحاجةبالعمل

فائضنباستخدامآلةحاسبةالالعمل

ن. www.welfare.ieالحاجة،قمبتسجياللدخوإللعن
 

ن ز وجوبندفعننعىلن2014نإلن1967عامنعمالةنالزائدةلالنتعويضتنصنقواني 
ن ةللتعويضنعننالتشي    حنمننالعملالمبلغناإلجمال  النتنطبقن.إلىالموظفمباشر

نعننالعملخصومات ز عىلنأصحابنالعملنإالنعندماننقانونيةنألجورنالفائضي 
ينايرنن1قبلننشي    حن)فائضنعننالحاجة(يكوننتاري    خنالفصلنبسببنالت

يمكننألصحابنالعملنالحصولنعىلنمعلوماتنبشأننتقديمن.ن2013
نممطالبةنبالتعويضنعننال ز نلننالعملنإلنإدارةنشؤوننالعمخصمنللمشحي 

ن)النموذجنوالحمايةناالجتما  
وئز (نRP50عيةنباستخدامنالمرفقناإللكت 

 www.welfare.ieعىلنالموقعنالمتوفرن
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عندمانيخططنأصحابنالعملن: الجماع  شي    ح )االستغناء(الت

ويدممثليالموظفينبمعلوماتمحددةبشأنالتالستغناءل ز ،فإنهمملزمونبت  شي    حنالجماع 

حوالتشاورمعهؤالءالممثلينقبل ن30نالمقت 

أوتخفيفآثاقليلهاأوتشيحيوماعلىاألقلمنالفصلمنالخدمةلفحصماإذاكانيمكنتجنبحاالتالت

 .رها
 

 
 

 قواعدالممارسة

هامنالمتطلبات  وغت 
 
وريوضعسياساتوإجراءاتمعينة،مثلتلكالتيتتناوالالنضباطوالمظا منالصز فيأماكنالعمل،يعتتر

نلم،الكرامةفيالعمل

،فيحينأنوضعسياساتوإجراءاتأخرى،مثلسياساتحمايةالبياناتون(بمافيذلكالتسلطوالتحرش)

أفضاللممارسات .نالغيابات،تعتتر

ن.نوسيختلفذلكمنحيثاألهميةبالنسبةألربابالعملتبعالنوعاألعمااللمعنية

ن

قدأصدرعددمنالمنظمات،بمافيذلكلجنةالعالقاتفيأماكنالعمل،هيئةالصحةوالسالمةومك

.نساتقدتكونمفيدةألربابالعملللممارن(قواعد)نتبمفوضياإليراداتمدونات

هامنشورات،كتيباتالمفيدة،القواعدالانظرالملحقالثانيللحصولعلىجدولمن) إيضاحيةوغت 

ن(.نمنالموادالمطبوعة

ن

ائب هناكمجموعةمنالمسائالألخرىالتييجبمراعاتهاأيضاعندتوظيفاألشخاص،بمافيذلكالصز

.نتومتطلباتالصحةوالسالمةوالرعايةاالجتماعية،المعاشاتالتقاعدية،المساواة،حمايةالبيانا

ن(.نتوجدقائمةبالمنظماتومعلوماتاالتصالذاتالصلةفيالملحقاألولمنهذاالكتيب)
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 التنفيذ
 

يعاتنالعملنيمكنتقديمالشكاوىالمتعلقةبالمخالفاتالمزعومة لتشر

ونيةنالتابعنللجنةني.المساواةإلىلجنةالعالقاتفيمكانالعملون مكنناالطالعنعىلنمرفقنالشكاوىناإللكت 

. www.workplacerelations.ieعىلنالموقعن

ن.ونالتحكيمنفيهانوتبعالطبيعةالشكوى،ستحااللمسألةإماللتحقيقأوالفصل

ن

نيخولنن:رقابةال  
فحصنأونتحقيقن،نكاننالعملنإجراءنعملياتنتفتيشلجنةنعالقاتنمنلمفتشر

يعاتنالعمل.نألغراضنمراقبةنوإنفاذن نتشر

ن

نذلكنعدمندفعنبعضن  
ز
عندمانيقررنالمفتشنأننمخالفةنلمجاالتنمحددةنمننقانوننالعملن)بمانف

نناألموالنالمستحقةنللعاملنبموجبنقانوننالعمل(نقدن  
يفشلننوقعت،نوأننصاحبنالعملنالمعتز

الخطواتنمحددانمتثالنلالنمتثالنيجوزنللمفتشنإصدارنإشعارنعدمناالنحالةنأونيرفضنتصحيحنفي

نيجبنعىلنصاحبنالعملناتخاذهانلتنفيذناالمتثال.نإذانلمنيستأنفنصاحبنالعملنأون  
فشلنالت 

حنتصحيحنيحددنخطياننأوننتصحيحنالحالةأونرفضن ناإلشعار،نيجوزننالمسائلنالمبينةكيفنيقت   
ز
ف

نللجنةنعالقاتنمكاننالعملنأننتبدأنإجراءاتنالمالحقةنالقضائيةنضدنصاحبنالعمل.ن

ن

العمل،نيجوزنللمفتشننبمجموعةنمحددةنمننأفعالنعدمناالمتثالنمننجانبنأربابفيمانيتعلقن

نوإذانكاننالشخصنالذينيقدمنإليهناإلشعارنيدفعنالمبلغنالمحدراسخنبالدفع.ننإشعارننقدمأنني  
ز
دنف

قلنإلنالمحكمة.معنذلك،نإذانفشلنالشخصنأونرفضندفعنالمبلغناإلشعار،نفإننالمسألةنالنتن

نةنإلنالمحكمةنالمحليةنحيثنيمكننللمدعنعليهنالدفاعنعنيمكننأننتقدمنالمسأل

 .نبالطريقةنالعاديةموقفه

 

ن  
ز
نلجنةنالعالقاتنف  

نمفتشر ز واالبتكارنننشاري    عكننالعملنأيضانمننقبلنوزيرناألعمالنوالمانمأيتمنتعيي 

ن ز نتصي    حنالعملنلكضباطنمفوضي  ز ن.ن2014-2003نعامألغراضنقواني 
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موظفوانيكونن: ميحكتال

التحكيمفيلجنةعالقاتمكانالعملمستقلينقانونافيمهامهمالمتعلقةباتخاذالقراراتم(مأمور)

 .جنةنعالقاتنمكاننالعملحيلهانإليهمنالمديرنالعامنللنحيثصلتهمبالفصلفيالشكاوىالتيي

 

ستمعنفيعقدجلسةاستماعتتيحفيهاالفرصةللطرفينلكييحكيمالتن(مأمورموظفن)يتمثلندورن

لجنةنعالقاتناستماعنتعقدنجلساتن.أيدليلذيصلةبالشكوىتقديمنالتحكيمنوننضابطإليهان

نالتحكيمنالتوسطنأونالتوفيقننمأمورنلننيحاولنوننمكاننالعملنعىلنانفراد.ن  
ز
نف

نجلساتنا  
ز
الستماعنمننقبلنالقضية.ويجوزنأننتكونناألطرافنمصحوبةنوممثلةنف

،ن نهيئةمسؤولننقائر   
ز
،نالحنأربابنالعملمصن،يمثلالتحكيمنمأمورنرأينحسبنمسؤولنف

ن نالمحاكمنالعليانمحام   
ز
نممارسنأونأينشخصنآخر،نإذاننف التحكيمننمأمورنسمحأونمحام 

نبذلك.ن

ن

نالمسألةنويصدرننلمأمورنبعدنذلكنيقررنا  
ز
قرارانخطيانفيمانيتعلقنبالشكوى.نعننالبتنف

نون ز نإصداره،نسوفالقرار،نالذينسيتمنإبالغهنإلنالطرفي 

 
 

 أوالتستندإلىأساسسليم،تستندعلنماإذاكانتشكوىصاحبالشكوىي(نأ)

 

 ذاتالصلة،ربنالعملنباالمتثالنلألحكامنيطالب(نب)

 
ط(نج) ن.علتبالعمألنيقدمهذااإلنصافعلىنحوعادلومنصففيظلهذهالظروفيشت 
ن
 

 
)موظف(ننمأمورنأمامنمحكمةنالعملنبقرارنمنننويجوزلطرففيشكوىأنيستأنف

ن.التحكيم
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(نWRC)نقدتكونلجنةعالقاتمكانالعمل: الوساطة

/ننفيوضعيمكنهامنتقديمخدمةالوساطةفيبعضالحاالتلتسهيلحاللشكاوى

اعاتحيثماأمكنفيم ز والنيجوزنإحالةن.كمناونالفصلنفيهارحلة مبكرة ودون اللجوء إلى الحالتز

اع.نالمنازعاتنإالنللوساطةنبموافقةنن/نالشكاوى ز نعىلنالشكوىن/نالتز ز  الطرفي 

 
،وليسمنخاللتحقيقأوجلسةاستماعأ ز تسعىالوساطةللتوصإللىحلمنخالالتفاقبينالطرفي 

ن نللتفاوضنبشأنناتفاقهمنالوساطةن(موظفمأمورن)يخولن.وقراررسىم  ز عىلننالطرفي 

نذلك.ن  
ز
،نإذانرغبنكلنطرفنف هذهنالعمليةنطوعيةنويمكننانننأساسنواضحنومستنت 

ن ز نأينمرحلة.نألينمننالطرفي   
ز
نإنهاءهانف

ن

وجهاننلقاءاتن/نتداوالتنهاتفيةنمعناألطراف،ننتداوالتنشكلنيمكننللوساطةنأننتتخذن

نالوساطةنأنهانمناسبة.ننموظفأونأينوسائلنأخرىنيرىننبوجودنالوساطةنلوجه

ن

،نوإت ز نهذهنكوننأحكامنالقرارنملزمةنللطرفي  ز وط،ذانخالفنأينمننالطرفي  تكونننالشر

نأينمحكمةنالمخالفةنقابلةنللتنف  
ز
نيذنف  

ن.نذاتناختصاصنقضائ 
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: الملحقاألول

المنظماتالتيتساعدفيقضاياالتوظيف

معلوماتاالتصال المنطمة الوظائفذاتالصلة

ن:نناتصالمحىلن

1890-808090
ن:نصفحةااالتصالبناعلئالموقع

www.workplacerelations.ie

تقديمالمعلومات،التحقيقفي
الشكاوىوالفصلفيها،الوساطة

ن،المصالحة
،والشباب،تراخيص(التوفيق)

العملللشبابوالتوظيفبالوكالة

لجنةعالقاتمكانالعمل

ن:ناتصالمحىلن

0818-808090

www.dbei.ie

إصدارتصاريحالعمل وزارةاالعمالوالمشاريعواالبتكار

ن:ناتصالمحىلن

أو 0818220228

01-6136666

www.workplacerelations.ie

االستئنافضدقراراتالتحكيم
وإشعاراتاالمتثال

محكمةالعمل

www.citizensinformation.ie معلوماتعنالخدماتالعامةواالن
ستحقاقات

معلوماتالمواطنين

01-8045200

www.cro.ie

يحملنمعلوماتنالشكة،ن
دمجالشكاتويفرضقوانينالي

شكات

مكتبتسجياللشكات

1890-252231 : اتصالمحىلن

www.dataprotection.ie

يحميالحقفيالخصوصيةبموج
بقوانينحمايةالبياناتويقدممعلون
ماتعنحقوقاألفرادومسؤولياتالم

.نظمات

مفوضحمايةالبيانات

http://www.workplacerelations.ie/
http://www.dbei.ie/
http://www.workplacerelations.ie/
http://www.citizensinformation.ie/
http://www.cro.ie/
http://www.dataprotection.ie/
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800699 ن لمحىل 0818 اتصا :

( التشيحمنالعملمدفوعات )

www.welfare.ie

رعايةنمسؤولةعنتعزيزن
مجتمعمنخاللضمانالحصولعلىال

مالنندعم
مات،نممانخلوغتهامنالخدللد

يتيحنالمشاركةنالنشطة،ن
تعزيزاالندماجاالجتماعيودعماألن

.ش

وزارةشؤونالعملوالحمايةاالجتماعية

http://www.welfare.ie/
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معلومات االتصال المنطمة الوظائف ذات الصلة

01-6732585
ن:التيداإللكتوئن

scope@welfare.ie
www.welfare.ie

يعطيالقراراتوالمعلوماتا
لمتعلقةبالتأمينعلىالعمل

.وفقاللقانون

نالنطاق/ننالقسم
وزارةشؤونالعملوالحمايةاالجتماع)
(ية

ن لمحىل 289389-:0818 اتصا

wcu@hsa.ie:نالتيدناإللكتوئن

www.hsa.ie

المسؤوليةعنتأمينالسالمةوال
صحةوالرفاهيةفيالعمل

هيئةالصحةوالسالمة

-245545 ن :0818ناتصالمحىل

او 01-8589601

info@ihrec.ie :نالتيدناإللكتوئنن

www.ihrec.ie

حمايةوتعزيزالمساواة الهيئةاأليرلنديةلحقوقاإلنسانوالمساواة

ناطلععلىمحدداالتصال

www.revenue.ie

تقييمالصائبوجمعها مفوضياإليرادات

062-31588

info@psa.gov.ie :نالتيدناإللكتوئنن

www.psa.gov.ie

مسؤوليةالتخيصوتنظيمقطا
عاألمنالخاصفيأيرلندا

هيئةاألمنالخاص

0818656565 نا لمحىل : تصا

او 01-6131900

www.pensionsauthority.ie

لتقاعديرصدقانونالمعاشاتا

ية،

اليحميمصالحأعضاءنظام

معاشات التقاعدية في

الشركة

؛PRSAفننمساهميال

شجععلىتوفتالمعاشالتيو
قاعدي

هيئةالمعاشاتالتقاعدية

mailto:scope@welfare.ie
http://www.welfare.ie/
mailto:wcu@hsa.ie
mailto:wcu@hsa.ie
mailto:wcu@hsa.ie
http://www.hsa.ie/
mailto:info@ihrec.ie
http://www.ihrec.ie/
http://www.revenue.ie/
mailto:info@psa.gov.ie
http://www.psa.gov.ie/
http://www.pensionsauthority.ie/


 33 

 

العمالنالذيننيقدمونننبالعملونقاباتربامجموعةنمننالهيئاتنالممثلةنألنهناك

يعاتنالعمنلمرافعةواالمشورة،نالمعلومات نمجالنتشر  
ز
ن:والمساواةلنف

 
 الكونغرساأليرلنديلنقاباتالعمال

01-8897777 : هاتف  

www.ictu.ie 

 
 المؤتمراأليرلنديلألعمالوأصحابالعمل

01-6051500 : هاتف  

www.ibec.ie 

 
ة كاتالصغت   رابطةالشر

01-6051500 :نهاتف  

www.sfa.ie 

 
ةوالمتوسطة كاتالصغت   الرابطةاأليرلنديةللشر

01-6622755 :نهاتف  

www.isme.ie 

 
 مركزحقوقالمهاجرينفيأيرلندا

 01 -8897570: هاتف
www.mrci.ie

http://www.ictu.ie/
http://www.ibec.ie/
http://www.sfa.ie/
http://www.isme.ie/
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 : الملحقالثائ

 
 منشوراتمفيدة

 
 دليللجنةعالقاتمكانالعمل •

 العمل والمساواة، التوظيفقانون دليل  •

 العمللجنةنعالقاتنمكانندليلصاحبالعمللعملياتتفتيش •

نلحسابهمنالخاصللللتحديدنالعماإليراداتننانمفوضونقواعدنممارساتن • ز  عاملي 

ونالعطلنوناالعيادنالرسميةنللعامننمعلوماتنعننقانوننتنظيمنوقتنالعمل •

ن1997  :نكتيبنتوضيح 

ةنتوضيحيةنألربابنالعملنن1997نلعامنوقتنالعملتنظيمنقانونن • نشر

زن  والموظفي 

ناألحدن/نتنعالوةنيوم.ن1997نلعامنوقتنالعملتنظيمنقانونن • المعلوماتن/ننوفت 

زنالصفرننساعات ةنتوضيحيةنألربابنالعملنوالموظفي   :ننشر

اتنالراحةننقواعدن.ن1997نلعامنقانوننتنظيمنوقتنالعمل • الممارساتنبشأننفت 

ن  التعويضية:نكتيبنتوضيح 

نلعملنالممارساتننقواعدن.ن1997نلعامنوقتنالعملنتنظيمنقانون •  
ز
يومناألحدنف

 تجارةنالتجزئة

نلممارساتنقواعدال •  
ز
نف ز ننمنازلحمايةناألشخاصنالعاملي   أخرى:نكتيبنتوضيح 

نمكاننالعملقواعدنممارساتنهيئةن •  
ز
 الصحةنوالسالمةنللتعاملنمعنالبلطجةنف

زن • نألربابنالعملنوالموظفي   قانونندفعناألجور:نكتيبنتوضيح 

نلألجورنالوطنيةنلعام • نلقانوننالحدناألدئز  2000نالدليلنالتفصيىل 

وطقانونن • ن2001ونن1994ن)المعلومات(نلعامالتوظيفننشر :نكتيبنتوضيح 

زن  ألربابنالعملنوالموظفي 

 1990العالقاتنالصناعيةنلعامنقانوننبشأنندليلن •

ن)تقديمنالمعلوماتنوالمشورة(نلعامن • ز  2006دليلنبشأننقانوننالموظفي 

ن)العملنالمحددنالمدة(نقانوننحماية • ز ن2003لعامننالموظفي  :نكتيبنتوضيح 

زنألربابن  العملنوالموظفي 

ن

ن

ن
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ن

 

(قانوننحما •  
ن)العملنبدوامنجزئ  ز ن2001لعامننيةنالموظفي  :نكتيبنتوضيح 

زن  ألربابنالعملنوالموظفي 

زننألرباب:ندليلن1996قانوننحمايةنالشبابن)العمل(نلعامن •  العملنوالموظفي 

.نموجزنللقواعدنالرئيسيةنالمتعلقةن1996نلعامنقانوننحمايةنالشبابن)العمل( •

 سنةن18الذيننتقلنأعمارهمنعنننبتوظيفناألشخاص

نالمرخصةنقواعدن •  
نالمبائز  

ز
 الممارساتنالمتعلقةنبتوظيفنالشبابنف

نمننالعملدفوعاتنالمنظامندليلنعىلن • ز  مشحي 

نلإلشعارنونقانونن • وطنالعملنالحدناألدئز ةن2001إلنن1973نلعامنشر :ننشر

زن  توضيحيةنألربابنالعملنوالموظفي 

نالرعاية • نألربابنالعملن2001نلعامنقانوننإجازةنمقدم  :نكتيبنتوضيح 

زن  والموظفي 

زنلوائحنالمجتمعاتناألوروبيةن • نلعامن(ضماناتنقلنالنعندنن)حمايةنالموظفي 

زن2003 نألربابنالعملنوالموظفي   :نكتيبنتوضيح 

نالخدماتناألساسيةممارساتنقواعدن •  
ز
نذلكنف  

ز
اعنبمانف ز  إجراءاتنالتز

نفالسمدفوعاتناإلننظامدليلن •  :نكتيبنتوضيح 

ن

ننالموقعنللتحميلنمنوفرةمننالمنشوراتنالمذكورةنأعالهنمتالعديدن
:ن  .www.workplacerelations.ieالتال 

ن
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معلوماتاالتصال
(WRC)لجنةالعالقاتفيأماكنالعمل

O’BrienRoad,Carlow

(059)9178800 :نهاتف

www.workplacerelations.ie

خدماتالمعلومات

( 059)9178990 : هاتف – 808090 ن 0818ناتصالمحىل :

خدماتالرقابةوالتفتيش

( 059)9178800 :نهاتف – 220100 ن 0818ناتصالمحىل :

خدماتالتحكيم

(01)6133380 :نهاتف

لوساطةخدماتا

( 01)6136700 : هاتف – 220227 ن 0818ناتصالمحىل :

يستوالت مصالحةخدمات ال

( 01)6136700 :هاتف – ن220227 0818:ناتصالمحىل

الخدماتاالستشارية

(01)6136700 :نهاتف

التخيص

(توظيفالشبابوالوكاالت )

(059)9178800 :نهاتف

ضةعلىاستخدامأرقام مفرو ال سعار حظةأناأل تصال)ن0818نيجبعلىالمتصلينمال نناال (نالمحىل

.قدتختلفبينمختلفمقدميالخدمات

http://www.workplacerelations.ie/
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 (WRC)لجنة العالقات في أماكن العمل 
 

O’BrienRoad,Carlow  

هاتف: 9178800(059)

www.workplacerelations.ie 

http://www.workplacerelations.ie/
http://www.workplacerelations.ie/

